UCHWAŁA NR 152/XVIII/201|
RADY MIEJSKIEJ W SIERPCU
z dnia 30 listopada

201'1.

r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
Na podstawie art. 18 rrst. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. zŻ001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 2Ż0' Nr 6Ż' poz. 558, Nl 113, poz. 984' Nr 153'
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.7I1, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203,22005 r. Nr 172, poz. 1441122006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181" poz. 1331; z 2007 r. Nr
48, poz. 327' Nr 138' poz. 974, Nl' 173' poz. IŻI8; z 2008 r. Nr l80, poz' 1111' Nr 223' poz. 1458; z 2009 r'
Nr 52, poz. 420" Nr l57, poz. 12471 zŻ0l0 r. Nr 28, poz' l42'Nr28'poz. l46,Nr106,poz.675,Nr40poz.
230,22011 r. Nr 117, po2.679, Nr 134, poz.77'7,Nr2I poz. 113) iaft.5 ust. I ustawy z dria 12 stycznia
l991 r. o podatkach i opłatach lokalnyclrr (tekst jednolity: Dz. IJ' z 2010 r. Nr 95' poz' 613; Nr 96, poz.
620, Nr 225, poz' 1461' nr Ż26 poz. 1415, z 201I r. Nr l02, poz. 584, Nr l 12, poz. 654) Rada Miejska
rł Sierpcu uchwala co następuje:

$1
Ustala się roczne stawki podatku od nier'uchomości w wysokości określonej w Załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały'

$2
Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego
w banku PEKAO S.A. i O/Sierpc
Nr konta 10 1240 3204 1111 0000 2905 2'770

$3
Traci moc uchwała Nr 11lIll20l0 dnia 1 3 grudnia 2010 r. w sprawie podatku
od nieruchomości na 2011 r.

s4
Wykonanie uchwały powielza się Burmistrzowi Miasta.

ss
Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzięnnikrr Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niŻ z dniem 1 stycznia 2072 r.
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NiniciŚŻa ostawa dokonuję u Zakresie swojęj legulacji wdroŻenia llastępujących dyrcktyw WSpóInot Europcjskich]
l) dyrektywy 92l1a6/Ewc z dnia 7 grlldnia 1992 r' w sprauic uslanowienia \yspólnych zasad dla niektórych typóiv
lowarów między palistwami czlonl.owskiIni (Dz.Urz wE L 3ó8 z l'7.12'199Ż),
2) dyręlrtywy l999/62/WE Z dnia 17 czerwca 1999 r' w sprawie pobierania oplat za uŻylkowania nieklórych typów
cięŹaro\łe (DZ'Urz WE L ] 87 Z 20'07'l999)
D:ue dotyczące ogłoszcnia aklów prawa Unii Europelskięj' zaDlicsŻczonę \r niniejszęj ustawię - z dniem uzyskania
c7]onkoslwa w Unii Europeiskie] dotycząog]oszeniatych aktóww Dzięnniku Urzędowym L]lrii Europe.jskie.j wydanię
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RZecŻpospo1ilą Po1ską

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr l52lxvilIl20l1
Rady Miej skiej w Sierpcu
z dnia 30 listopada 2011 r.

Lp.

Stawki podatku

Wyszczególnienie

na 2012 r.
w

1

2

01

od gruntów związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej, bez

02
03

04
05

względu na sposób Zakwa lillkowan ia
rł erł idenc ji gruntó\Ą i budyn].'ów od l mŻ powierzchni
od gruntów pod jeziorami Zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od tha powierzchni
od pozostałych gluntów
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŹytku publicznęgo ptzez organizacje poŻytku publicznego -od 1m2
powierzchni
od budynków lub ich części: mieszkalnych od 1 m'powierzchni
uŻytkowei
od budynków lub ich części'.zwtązallych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków rnieszkalnych lub ich częścizajętych
na prowadzenie działalnościgospodarczej od 1m2 powierzchni

PLN
)

0,73

4.26

0,17

0,61

19,28

rrŻytkowei

od budynków lub ich części:zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
ocl 1m2 porł ierzchni uŻlłkowei
01 od budynków lub ich częściz:wiązanych z udzielaniem świadczeń
06

08

09

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności1eczniczej.
zi1ętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m'
powierzchni użytkowei ;
od budynków lub iclr części : pozostałych w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalnościpoŻytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego-od 1 m2 powierzchni uzytkowei
od budowli 2% ich wartościokreślonej na podstawie afi.4 ust'1 pkt.3
i ust.3-7
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